
19.04-23.04.2021 

przedmiot tygodniowy zakres materiału sposób monitorowania                              

i sprawdzania wiedzy 

imię i nazwisko     

   nauczyciela 

Klasa 1A 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

- Lekcja biblioteczna                                                     

- Ekoeksperymentarium cz.1                                            

- Ekoeksperymentarium cz.2                                           

- Rzeczownik i czasownik                                                                         

- Ekoeksperymentarium cz.3 

Komunikacja z uczniem 

poprzez aplikację 

Teams/dziennik 

elektroniczny/ Massenger .  

 

Klaudia  Kupiec 

 

Religia - uzasadnia wartość Bożego 

Miłosierdzia w życiu człowieka. 

 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik 

elektroniczny Librus oraz 

przez platformę Microsoft 

Teams. Sprawdzanie wiedzy 

poprzez wysyłanie przez 

uczniów wykonanej pracy 

(w formie zdjęcia) na w/w 

przekaźniki elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Język angielski 1. Sandy's breakfast - słuchamy, 
czytamy historyjkę obrazkową oraz 
zapisujemy godziny. 

2. Shake your body - nazwy części ciał, 

poznajemy nową piosenkę. 

Microsoft Teams,                      

Librus (e-dziennik) 

Ewelina 

Ostrowska 

Klasa 1B 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

- ekomisja w kuchni;                                                   

- ekomisja w łazience;                                                               

- ekomisja w salonie;                                                            

-  ekoksiążka;                                                                      

- w odwiedzinach u słoni w Tajlandii;                       

- dodawanie i odejmowanie  w zakresie 

20, rozwiazywanie zadań tekstowych 

- dziennik elektroniczny 
- MsTeams 
- grupa klasy na Messenger 
 

Małgorzata  
Krzemińska 



Religia - uzasadnia wartość Bożego 
Miłosierdzia w życiu człowieka. 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik 

elektroniczny Librus oraz 

przez platformę Microsoft 

Teams. Sprawdzanie wiedzy 

poprzez wysyłanie przez 

uczniów wykonanej pracy 

(w formie zdjęcia) na w/w 

przekaźniki elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Język angielski 1. Sandy's breakfast - słuchamy, 
czytamy historyjkę obrazkową oraz 
zapisujemy godziny. 

2. Shake your body - nazwy części ciał, 

poznajemy nową piosenkę. 

Microsoft Teams,                      

Librus (e-dziennik) 

Ewelina 

Ostrowska 

Klasa 2A 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Z wizytą na wsi 

- Na wiejskim podwórku. Wypowiedzi 
na temat zwierząt żyjących w wiejskiej 
zagrodzie- osobników dorosłych i ich 
potomstwa. 

- Praca inspirowana lekturą Jana  
Grabowskiego „Czarna owieczka”. 

- Wyrazy dźwiękonaśladowcze. 

- Zwierzęta z plasteliny- wykonanie 
pracy plastycznej. 

- Doskonalenie umiejętności 
rachunkowych w zakresie 100. 

Maj w pełni 

- Jak spędzamy wolny czas z rodziną? 
Praca inspirowana wierszem M. 
Przewoźniaka „Majówka”. 

- Utrwalenie pojęcia rzeczownik. 
Pisownia rzeczowników z końcówką –
ówka. Kolejność alfabetyczna wyrazów. 

                                                  

Platforma Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny 

Librus 

 

                                    

Dorota 

Michniewicz-

Stryjek 

 



- Majowa łąka. Gromadzenie informacji 
o popularnych roślinach łąkowych. 
Znaczenie łąk dla ludzi i zwierząt. 

- „Owady z kleksów”- praca plastyczna z 
wykorzystaniem różnych technik. 

- Doskonalenie umiejętności mnożenia i 
dzielenia liczb w zakresie 100, etapowe 
rozwiązywanie zadań złożonych, 
obliczenia zegarowe i pieniężne.                                                        
- 

Religia - wyjaśnia znaczenie Bożego 

Miłosierdzia w życiu człowieka.. 

 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik 

elektroniczny Librus oraz 

przez platformę Microsoft 

Teams. Sprawdzanie wiedzy 

poprzez wysyłanie przez 

uczniów wykonanej pracy 

(w formie zdjęcia) na w/w 

przekaźniki elektroniczne. 

 

Ewa Żelisko 

Język angielski 1. Do you like…? - gramy w grę; 
Zabadoo says - zabawa ruchowa: 
utrwalenie poleceń. 
 
2. Praca z ćwiczeniami - umiejętności 
językowe. 
. 
 

Platforma Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny 

Librus 

Alina Brzykcy 

Klasa 2 B 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Wiosna w przyrodzie i w nas. 

Najważniejszy jest uśmiech 

• Znaczenie dobroci i uśmiechu                 
w naszym życiu, praca z tekstem. 

• Tworzenie zdań złożonych, funkcja 
przecinka. 

• Zadania tekstowe, obliczenia 
zegarowe. 
 
Wiosna w sadzie. 

• Wprowadzenie pojęcia kwadrans, 
doskonalenie umiejętności 
dodawania i odejmowania                      
w zakresie 100. 

Platforma Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny 

Librus 

 

Joanna 

Peranowska 



• Wykonanie pracy plastycznej 
(wyklejanka) ,,Kwitnące drzewa,,. 

• Etapy powstawania owocu. 

• Ćwiczenia gramatyczne, 
ortograficzne i językowe. 
 
Wiosna w polu i ogrodzie. 

• Budowanie wypowiedzi na temat 
zmian w przyrodzie. 

• Ćwiczenia ortograficzne, kolejność 
alfabetyczna wyrazów. 

• Rozwiązywanie zadań tekstowych, 
porównywanie różnicowe. 
 
Co słychać wiosną u zwierząt. 

• Etapowe rozwiązywanie złożonych 
zadań tekstowych. 

• Praca z wierszem, ocena 
postępowania bohatera. 

• Ćwiczenia językowe. 

• Nauka pisania opowiadania na 
podstawie historyjki obrazkowej. 

 

Sprawdzam siebie, zwierzęce rodziny. 

• Cykl rozwojowy ssaków, płazów, 
gadów i owadów. 

• Utrwalanie wiadomości 
przyrodniczych.  

• Ćwiczenia ortograficzne, 
stosowanie poznanych zasad 
ortograficznych. 

 

Religia - wyjaśnia znaczenie Bożego 

Miłosierdzia w życiu człowieka. 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik 

elektroniczny Librus oraz 

przez platformę Microsoft 

Teams. Sprawdzanie wiedzy 

poprzez wysyłanie przez 

uczniów wykonanej pracy 

(w formie zdjęcia) na w/w 

przekaźniki elektroniczne 

Ewa Żelisko 

Język angielski 1. I have got a … - słuchamy I 
odgrywamy dialog. 

2. I have got a …. -piszemy o swoich 
zabawkach, utrwalamy nazwy 
przedmiotów. 

Teams, Librus Marta 

Kasprowicz 

Klasa 2C 



Edukacja 

wczesnoszkolna 

• Systematyzowanie wiedzy o 

rzeczownikach. 

• Znaczenie łąk dla ludzi i 

zwierząt. 

• Życie i zwyczaje pszczół. 

• Obliczenia kalendarzowe i 

odczytywanie dat. 

• Doskonalenie mnożenia i 

dzielenia liczb w zakresie 100. 

• Etapowe rozwiązywanie zadań 

złożonych. 

 Poprzez: Microsoft Teams, 

Librus (e-dziennik) 

Ewa Zielińska 

Religia - wyjaśnia znaczenie Bożego 

Miłosierdzia w życiu człowieka. 

Komunikacja z uczniami 

wysyłanie zadań, poleceń 

poprzez dziennik 

elektroniczny Librus oraz 

Microsoft Teams. 

Sprawdzanie wiedzy 

poprzez wysyłanie przez 

uczniów wykonanej pracy 

(w formie zdjęcia) na w/w 

przekaźniki elektroniczne. 

Ewa Żelisko 

Język angielski 1. In the cafe - słuchamy historyjki 
obrazkowej, czytamy  i odgrywamy ją. 

2. I like... - słuchamy , odgrywamy 
historyjkę obrazkową i mówimy o 
ulubionych i nielubianym jedzeniu. 

Microsoft Teams,                      

Librus (e-dziennik) 

Ewelina 

Ostrowska 

Klasa 3A 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Błękitna planeta 

1. Majowa przyroda.                                                                        
2. Majowe święta.                                                     
3.  W pracowni mistrza Matejki.                           
4.  Światowy Dzień Ziemi. Lekcja 
biblioteczna.                                                               
5. Wycieczka w góry.                                                        
6. Mnożenie i dzielenie setek w zakresie 
1000.                                         

Platforma Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny 

Librus 

Wioletta Bala 

Religia 1. Jezus lekarzem. 

2. Jezus królem. 

Komunikacja poprzez 

dziennik elektroniczny 

Librus i platformę Microsoft 

Teams. 

Ks. Paweł Cudny 



Język angielski 1. Słuchamy, czytamy i odgrywamy 
historyjkę obrazkową. 
 
2. Praca z ćwiczeniami - umiejętności 
językowe. 
 

Platforma Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny 

Librus 

Alina Brzykcy 

Klasa 3B 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

1.Lekcja biblioteczna – chronimy 
przyrodę. 
2. Zielono mi – poetycki obraz wiosny. 
3. Woda -  bezcenny dar. 
4. Krążenie wody w przyrodzie. 
5. Życie zwierząt w jeziorze. 
4. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 
miliona. 

Microsoft Teams,                      

Librus (e-dziennik) 

Iwona                

Karczmarczyk 

Religia 1. Jezus lekarzem. 
2. Jezus królem. 

Komunikacja poprzez 

dziennik elektroniczny 

Librus i platformę Microsoft 

Teams.. 

Ks. Paweł Cudny 

 

Język angielski 1. Breakfast around the world – 
słuchamy o śniadaniach w różnych 
krajach. 

2.  Słuchamy, czytamy i odgrywamy 
historyjkę   
     obrazkową.  

Teams, Librus Marta 
Kasprowicz 

 

 

 


